Laser Association Denmark
Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 24. november 2012, Egå Sejlklub
Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.
Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er, at den ordinære generalforsamling pålagde bestyrelsen at udarbejde forslag til nye statutter for udtagelse til forelæggelse og godkendelse på
en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen vælger at benytte den ekstraordinære generalforsamling til at fremsætte et forslag om
helt nye vedtægter til erstatning af de oprindelige, der over tid er tilrettet flere gange. Det fremsatte
vedtægtsforslag bygger på DIF’s skabelonvedtægter, hvori der alene er foretaget nødvendige tilretninger.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår som dirigent Svend Carlsen, der vælges med akklamation. Dirigenten takker for valget og erklærer, at generalforsamlingen er varslet i henhold vedtægterne ved opslag af
indkaldelse på www.lasersailing.dk.
2. Behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter:
Flemming fremlæger bestyrelsens forslag.
Rejste spørgsmål, svar og kommentarer:
§9: Afholdelse af generalforsamling. Opfordringen til afholdelse af ordinær generalforsamling
under DM fremgår ikke længere af vedtægterne. Bestyrelsen vil dog fortsat afholde generalforsamlinger på tidspunkter, hvor der er sandsynlighed for stor deltagelse. Uden denne binding kan
DM afholdes på et hvilket som helst tidspunkt af året, f.eks. de sidste 3 dage i juli, som pt. er
den mulighed, Danmark har for værtskab af et Laser Europa Cup-stævne i 2013.
§10: Bør vedtægterne forhindre at f.eks. formand og kasserer er én og samme person? Det er
bestyrelsens opfattelse, at de nye vedtægter tager hånd om dette forhold, idet valg af formand,
kasserer og sejlerrepræsentanter foregår ved direkte valg på generalforsamlingen og ikke som i
de gamle vedtægter, hvor bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituerer sig selv. De nye
vedtægter forhindrer ikke at én person kan have flere roller i bestyrelsen, men det vil fremadrettet blive generalforsamlingens valg, og ikke bestyrelsens valg.
§13: Bør bestyrelsens medlemmer ikke være medlem af LAD? De nye vedtægters sidste afsnit
foreskriver, at ”Valgbare til bestyrelsen er alle”. Livlig debat for og imod bestyrelsesmedlemmer, der ikke selv er medlemmer af LAD. Bestyrelsen begrunder sit forslag med, at nogle helt
unge medlemmer repræsenteres i bestyrelsen af deres forældre. Fra deltagerne fremføres, at generalforsamlingen selv i hvert enkelt tilfælde vælger de personer, der skal udgøre bestyrelsen,
og at generalforsamlingsdeltagerne individuelt kan undlade at stemme på personer, der ikke er
medlem af LAD.
§15: Skal LAD’s økonomi fremtidigt belastes af omkostninger til revisor? Bestyrelsen svarer, at
til posten som revisor vælges en person inden- eller udenfor medlemskredsen, der på vegne af
generalforsamlingen kigger kassereren over skulderen. Posten som revisor er som udgangspunkt
ikke lønnet, men et frivilligt stykke foreningsarbejde, som enhver udenfor bestyrelsen kan påtage sig.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtages uden ændringer.
3. Behandling af bestyrelsens forslag til nye statutter:
Michael Hansen præsenterer bestyrelsens forslag til nye statutter.
I modsætning til vedtægter, der grundlæggende er nye, foreslås blot en tilretning af de eksisterende statutter.

Generelt: De nye vedtægter vil anvende stævneresultater i stedet for resultatet af enkelte sejladser. Herefter udgår særlige regler om vægtning, medalrace og andre svært forståelige begreber
af statutterne. Begreberne ”Rangliste” og ”International udtagelse” samles til ét – Rangliste. Bestyrelsens frihedsgrader øges en smule. Ét årligt ranglistestævne kan efter bestyrelsens beslutning foregå i ét af vore nære nabolande. Intentionerne i Stig Steinfurths oprindelig forslag er
næsten 100% indarbejdet i det fremsatte forslag.
Rejste spørgsmål, svar og kommentarer:
§2: Bestyrelsen bliver bemyndiget til at lade ét af stævnerne foregå uden for landets grænser.
Det kunne f.eks. betyde, at Young Europeans Sailing (YES), der afholdes i Kiel over 3 dage i
Pinsen vil kunne indgå. Omkostningsmæssigt gør det ikke det den store forskel om stævnet foregår i Danmark eller i Kiel, og det vil give større felter, specielt i Laser 4.7, hvis dette stævne
indgår.
Det præciseres, at EM og VM også omfatter YSEC og YSWC.
Hensigtserklæringen omkring antal sejladser pr. dag samt om target time på 30 minutter drøftes.
For og imod korte sejladser samt for imod op-ned-baner fremføres. Det fremsatte forslag ændret
ikke på beslutning desangående fra sidste års generalforsamling. En deltager gør opmærksom
på, at statutterne ikke er ekskluderende i forhold til banetyper, men alene omhandler antal sejladser og sejladstid. Kortere sejladser med target time på 30 minutter på trapezbane er således
fortsat muligt, om end det oprindelige forslag omhandlede sejlads på op-ned-bane med 2 loops.
§3: Anvendelse af nettosum contra det helt simple valg blot at anvende deltagernes slutplacering
blev drøftet. Nettosum menes at give et mere retfærdigt billede og skaber en større pointforskel,
så denne model fastholdes med mindre der i bare ét stævne indgår sejlads i puljer og/eller medalrace.
Afsnittet om pointlighed er hentet direkte fra kapsejladsreglerne; dog modificeret, da vi alene
anvender stævneresultater. (ISAF RRS 2013-2016 tillæg A8).
Godtgørelse er genstand for nogen debat. Enkeltsager fra tidligere år omtales og drøftes, mulighed for godtgørelse ved sygdom og/eller skade diskuteres. Det præciseres, at EM og VM også
omfatter YSEC og YSWC. Eneste ændring omkring godtgørelse i forhold til de gamle statutter
er alene, at der nu gives godtgørelse hvis en sejler på grund af egen konfirmation er forhindret i
at deltage i et ranglistestævne.
§5: Bestyrelsens forslag til løsning af udfordringer i forbindelse med sejlernes skift fra én rigtype til en anden rigtype gennemgås.
4. Eventuelt:
Formanden orienterer om et nært forestående møde med Dansk Sejlunion vedrørende det kommende års TORM Grand Prix-serie. Emner som banetype, antal fratrækkere mv. vendes.
Egå, den 24. november 2012
Svend Carlsen, dirigent
Bilag:
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